
Ata nº. 011/2015 - 11ª Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Regente Feijó. Aos 
onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às vinte horas, iniciou-se a 
décima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. Após ser realizada a chamada 
regimental, constatou-se a presença dos seguintes vereadores: Adalberto Aparecido 
David, Alcides Gonçalves da Silva, Antonio Edilson da Silva, Antonio Luiz Rodrigues, 
Domingos Costa Neto, Guilherme Oliveira da Rocha, Marcelo Ferrari, Sueli Aparecida 
Olivieri Bento e constatou-se a ausência do nobre vereador Ilcemir Scarabelli. 
Havendo a presença da unanimidade dos senhores vereadores presentes, o Senhor 
Presidente declara aberta a presente sessão. A seguir entrou-se no expediente que 
constou do seguinte: Indicações nº. 048/2015 ao nº 053/2015 que foram deferidas 
pelo Presidente da Casa, nos termos regimentais. Moção nº 068/2015 de autoria dos 
nobres vereadores Domingos Costa Neto e Guilherme Oliveira da Rocha que 
determina a inserção na ata dos trabalhos, votos congratulações a ser ofertada a 
toda equipe técnica e, principalmente, com os componentes que muito bem 
representam nossa querida Regente Feijó, através do Projeto Espaço Amigo, 
especialmente à pessoa de sua Ilustre e Renomada Presidente Eunice Roberto 
Godinho. Moção nº 069/2015 de autoria do nobre vereador Antonio Luiz Rodrigues 
que determina a inserção na ata dos trabalhos, votos congratulações a ser ofertada 
aos Ilustres e Renomados Membros da Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
(Ministério da Madureira) que marcam presença, inclusive, se destacando em todas 
as tarefas que se propõem a executar, assim como aconteceu, recentemente, no 
caso da nossa querida Dona Isabel Nogueira da Cruz que teve sua casa incendiada 
completamente. Moção nº 070/2015 de autoria do nobre vereador Alcides Gonçalves 
da Silva que determina a inserção na ata dos trabalhos, votos congratulações a ser 
ofertada aos ROTARIANOS, bem como, dos Membros do Rotaract e demais 
munícipes voluntários que se prontificaram a realizar e, desta feita, realizaram a 
contento o tradicional Jantar a Italiana no último dia 08 de Maio pp.. Moção nº 
071/2015 de autoria do nobre vereador Alcides Gonçalves da Silva que determina a 
inserção na ata dos trabalhos, votos congratulações a ser ofertada a toda Diretoria e, 
principalmente, com os Atletas, Membros, Integrantes e Colaboradores do 
“Renegados Show de Bola” desta cidade, notadamente pela iniciativa do 1º Encontro 
Interestadual de Futebol Master onde seus associados e participantes puderam 
desfrutar de um torneio do mais alto nível. Moção nº 072/2015 de autoria dos 
nobres vereadores Domingos Costa Neto, Guilherme Oliveira da Rocha e Alcides 
Gonçalves da Silva que determina a inserção na ata dos trabalhos, votos 
congratulações a ser ofertada a toda a equipe que compõe o Centro Educacional 
Sesi, nº 368, de Regente Feijó-SP, desta feita, parabenizando-os pelo sucesso da 
recente celebração da III Semana do Livro e da Biblioteca. Moção nº 073/2015 de 
autoria de todos os senhores vereadores que determina a inserção na ata dos 
trabalhos, votos congratulações a ser ofertada às todas as “Mães” existentes em 
todo o País e, principalmente, em nosso município. Desta feita, não poderíamos 
deixar de abraçar publicamente as mulheres (e mães) que de forma incansável tanto 
contribuem para os trabalhos desta Casa Legislativa, à saber: Rita, Dany e a Exma. 



Sra. Vereadora Sueli, através das quais cumprimentamos, publicamente, todas as 
demais mães regentenses. Moção nº 074/2015 de autoria dos nobres vereadores 
Domingos Costa Neto, Guilherme Oliveira da Rocha que determina a inserção na ata 
dos trabalhos, votos congratulações a ser ofertada aos ilustres representantes do 
grupo ASP POPI (este na pessoa de seu Ilustre e Renomado Presidente) e de toda 
equipe responsável pelo churrasco, responsáveis por mais este belíssimo evento, 
notadamente por sua determinação e, principalmente, por ter garantido, uma vez 
mais, aos munícipes regentenses estes tão necessários e imprescindíveis momentos 
de alegria e descontração. Moção nº 075/2015 de autoria dos nobres vereadores 
Domingos Costa Neto, Guilherme Oliveira da Rocha que determina a inserção na ata 
dos trabalhos, votos congratulações a ser ofertada toda a equipe que compõe a 
Divisão Municipal de Educação de Regente Feijó-SP, inclusive, parabenizando-os pelo 
sucesso dos inúmeros e recentes eventos realizados em nossa cidade, dentre eles 
podemos destacar: “As Três Penas do Rabo do Grifo” (realizada na última sexta-feira 
dia 08 de maio pp.), evento este de altíssimo nível que faz parte do Circuito Cultural 
Paulista. Havendo tempo regimental utilizaram a palavra em Tema Livre os nobres 
Vereadores Marcelo Ferrari, Adalberto Aparecido David e Alcides Gonçalves da Silva. 
Com a presença dos vereadores já relacionados, entrou-se na Ordem do Dia que 
constou do seguinte: Requerimento verbal de autoria do nobre vereador Domingos 
Costa Neto que requer que a presente pauta seja apreciada em regime de urgência 
especial, valendo dizer em única discussão e votação. A Presidência coloca o 
requerimento verbal em discussão e votação, que foi declarado aprovado por 
unanimidade de votos dos senhores vereadores. Com isso, foi colocado em discussão 
o Parecer das comissões constituição, justiça e redação, orçamento, finanças e 
contabilidade referente ao projeto de lei nº 011/2015 que colocado em discussão e 
votação foi declarado aprovado por unanimidade de votos.  Parecer das comissões 
constituição, justiça e redação, orçamento, finanças e contabilidade referente ao 
projeto de lei nº 012/2015 que colocado em discussão e votação foi declarado 
aprovado por unanimidade de votos.  Havendo tempo regimental nenhum vereador 
utilizou a palavra em Explicação Pessoal. Não havendo mais nenhum assunto a ser 
discutido nesta reunião, o Senhor Presidente informa que as matérias ora aprovadas 
serão dados os prosseguimentos nos termos regimentais, agradece a presença de 
todos, convoca-os para a próxima sessão ordinária dessa Casa e declara encerrada a 
presente sessão. E para constar, lavrou-se a presente ata que após ser lida e achada 
conforme, será aprovada e assinada./././././././././././././././././././././././././././././././. 
 


